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UMA VITRINE COMPLETA
O criatório sócio número 1 da ABCB-Senepol está de volta. Maior 
e ainda melhor e mais qualificado. Nós, da Grama Senepol, 
preparamos dois eventos que fecham a nossa participação 
comercial no ano de 2018 com o que apuramos de mais produtivo 
e garantido na nossa seleção e de nossos parceiros e convidados. 
E nos orgulhamos de dividir tanta informação e chancela neste 
informativo que traz oportunidade de negócios e conteúdo técnico 
que pretendemos seja de muita relevância para quem quer o que 
sonhamos que seja o que há de melhor em Senepol.

Tudo começou com a compra de 700 embriões selecionados nos 
Estados Unidos no ano 2.000, quando a Grama se convencera 
da força do Senepol em produzir mais e melhor em menos 
tempo, graças à experiência vivida no cruzamento industrial, que 
promovíamos em nossa casa.

A parceria sempre esteve no 
DNA da Grama e, portanto, a 
novidade Senepol precisava ser 
compartilhada com o máximo 
de pessoas interessadas em 
comungar dos resultados deste 
taurino fantástico.

Mas não foi por acaso que o 
mercado absorveu em profusão a 
sigla ZT, de “Zé Torneira”, como é 
conhecido o fundador da Grama, 
que virou personagem de três livros 
sobre a raça e do documentário 
Grandes Fazendas, do Canal 
Rural, que você tem acesso através 
do QR-Code nesta página.

A genética desenvolvida na 
Fazenda da Grama, em Pirajuí/
SP, vem de um incansável 
trabalho de pesquisa, avaliação 
e qualificação de produtos, que o 
mercado passou a confiar a partir 
de 2003, quando começamos a 

Coordenação Geral: Junior Fernandes
Projeto Gráfico: DEP Propaganda

vender genética Senepol no evento 
que a Grama perpetua com tanta 
responsabilidade e que se intitula, 
neste momento, como Vitrine 
Senepol.

Se numa vitrine só cabe o que é 
realmente diferenciado, foi preciso 
identificar os melhores exemplares. 
Assim nasceu em 2009 o programa 
Safiras do Senepol e, mais tarde, 
o Topázio do Senepol, para 
medir no Centro de Qualificação 
Genética Grama Senepol (o CQG-
Senepol) fêmeas e machos que 
realmente podem ser explorados 
para multiplicação dentro das 
biotecnologias de reprodução que 
os selecionadores tão bem utilizam 
no Brasil para agigantar a raça com 
a credibilidade que ela ganhou.

Adotando as mais modernas e 
precisas tecnologias de medição 
e avaliação, a Grama contribuiu 

muito para a expansão que a raça 
alcançou no Brasil, dando chance 
de a pecuária confiar cada vez mais 
no Senepol e aceitar a sua força 
produtiva, claro que em função 
dos resultados que proporciona a 
campo de maneira simples, fácil e 
lucrativa.

Desfrute um pouco mais do que 
temos a compartilhar de informação 
e genética, acompanhe e participe 
dos leilões programados para os 
dias 2 e 5 de novembro, conforme 
mostramos nas páginas que se 
seguem.

 Boa leitura.
Obrigado.

Acesse o
nosso vídeo!

JR Fernandes
Grama Senepol
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Um touro não pode ser considerado 
reprodutor apenas por ter dois 
testículos. Investir em informações 
precisas é garantia de retorno 
dos investimentos. Assim sempre 
pensou a Grama Senepol para 
escolher os indivíduos que ela 
coloca no mercado para abastecer 
a demanda por produtores de carne 
a campo que o taurino adaptado 
por ela selecionado se propõe a 
ser. E tudo o que gerou e colheu de 
resultados prova que o caminho é, 
mesmo, avaliação e qualificação.

Essa filosofia de trabalho já tinha 
ficado muito evidente na rotina da 
Grama quando criou o Safiras do 
Senepol, em 2009, na Fazenda 
da Grama, em Pirajuí/SP. Pois 
a lapidação desses verdadeiros 
tesouros também se dá no irmão 
mais recente do Safiras, a prova 
denominada Topázio do Senepol, 
que termina sua segunda edição 
tendo avaliado mais de 200 animais 
– 100% dos machos nascidos na 
Grama e também de criadores 
parceiros.

O rigor de avaliação e o nível 
tecnológico empregados no Safiras 
é o mesmo no Topázio. Os princípios 
de medição e a equipe técnica 
envolvida também são os mesmos, 
com os índices estabelecidos (veja 
quadro nesta página) variando de 
fêmeas para machos. No final, cabe 
também ao programa Geneplus, da 
Embrapa, gerar a classificação dos 
touros avaliados dentro da safra na 
estrutura do CQG-Senepol, com 
capacidade para 500 cabeças por 
prova e que divide sua estrutura de 
cochos eletrônicos e bebedouros 
automatizados entre os inscritos 
para Topázio e Safiras.

O fato é que o desempenho do 
animal é que o qualifica. O seu 
resultado no Topázio transfere para 
o campo a garantia que a Grama e 
seus parceiros pretendem lançar no 
mercado na forma de melhoradores 
que vão cumprir o papel da monta 
natural a pasto para produção de 
um bezerro que vai gerar os 30% 
a mais de rentabilidade que o 
Senepol pode entregar, segundo 

A CONSOLIDAÇÃO DO TOURO
Prova Topázio do Senepol valida qualificação dos reprodutores

ABRINDO O COFRE
600 EMBRIÕES SENEPOL - PREÇO FIXO

Leilão traz um brinde raro e valioso

É a segunda edição do Leilão 
Topázio que a Grama realiza no 
dia 2 de novembro, colocando em 
oferta os 80 melhores classificados 
na edição 2018.1 da prova recém 
concluída. O ranking da Embrapa 
levará todos os dados de avaliações 
envolvendo peso, ganho de peso, 
carcaça, reprodutivo, eficiência 
alimentar e morfologia. Cada 
criador saberá exatamente o que 
qualquer reprodutor pode transmitir 
para o seu rebanho comercial.

Essa transparência reforça a 
segurança que cada indivíduo 
carrega na sua régua de DEPs 
e que ganha consistência nas 
famílias que formaram essa 
safra de touros. A linhagem de 
cada um vem de um processo de 
melhoramento genético contínuo 
praticado na Grama há mais de 18 
anos e que valida cada ascendente 
cuidadosamente escolhido para 
produzir no acasalamento dirigido 
o material genético desejado pelo 
mercado.

Essa validação transformou em 
grandes genearcas touros que 
a Grama guarda ainda em seu 
botijão, aberto apenas em ocasiões 

especiais como essa. E aqui está 
a grande novidade do evento em 
que a empresa abre o que pode 
ser considerado um cofre. Serão 
vendidos 600 embriões com a 
assinatura e a garantia Grama de 
produtividade em pacotes com 
preços fixos.

Um presente para o mercado, já 
que descendem de touros raros e 
exclusivos do banco genético da 
Grama, que normalmente não são 
comercializados, com doadoras 
consagradas na raça, muitas top 

todas as pesquisas encomendadas 
pela ABCB-Senepol.

É por isso que mais uma safra sai 
da prova prontinha para espalhar 
tanto ganho genético resultante da 
heterose que rende maior ganho de 
peso, precocidade de acabamento 
e qualidade de carne, para ficarmos 
em três das mais importantes 
características econômicas que 
o Senepol entrega de brinde para 
quem investe nessa ferramenta.

class da Grama, outras Safiras 
Top 10 que se notabilizaram pela 
produção de outros grandes ícones 
do Senepol brasileiro e mundial.

Se juntarmos tudo isso à facilidade 
de frete (veja na útlima página) e ao 
parcelamento bastante democrático 
do evento, torna-se um convite 
imperdível acompanhar o Leilão 
Topázio do Senepol que a Grama 
realiza dia 2 de novembro, sexta-
feira, 13h30, com transmissão pelo 
Canal Rural.

ÍNDICE TOPÁZIO (%)

Peso Final 7

GPD 18

CAR 15

AOL 15

EGS 15

Marmoreio 5

CE 15

Conf. Frig. 5

Racial 5

Total 100
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O programa Topázio do Senepol 
tem como objetivo avaliar animais 
machos da raça Senepol, a 
fim de identificar touros jovens 
melhoradores. A infraestrutura 
utilizada permite uma avaliação 
acurada e ampla dos animais 
para uma série de características 
de importância econômica. Além 
das conhecidas medidas de 
desempenho e funcionalidade, 
avalia-se qualidade de carcaça e 
eficiência alimentar, atributos de 
grande relevância na pecuária de 
corte moderna.
Destaca-se a equipe técnica 
responsável pela condução do 
programa, a qual é composta por 
profissionais das mais diversas 

O BENEFÍCIO É GERAL
São amplas as vantagens com as informações geradas no Topázio

especialidades, como nutrição, 
reprodução, genética e qualidade 
de carcaça.
Importante contribuição tanto ao 
melhoramento genético da raça 
quanto à pecuária de corte brasileira 
tem sido dada. Além de identificar 
animais jovens superiores para 
serem usados nos rebanhos 
de seleção, contribuindo para a 
redução do intervalo de geração 
e manutenção da variabilidade 
genética, o Topázio do Senepol é 
rica fonte de dados para pesquisas 

científicas e para a avaliação 
genética nacional da raça.
O pecuarista que utiliza o Senepol 
em cruzamentos para produção 
de carne é também um grande 
beneficiário do programa, pois 
tem à sua disposição uma vasta 
gama de informações para auxiliá-
lo na aquisição dos reprodutores 
que melhor se encaixarão em seu 
negócio.

Por Gilberto Menezes*

GILBERTO MENEZES
Pesquisador da Embrapa e coordenador 

do Geneplus, responsável por conduzir 
os rankings dos programas Safiras e 

Topázio do Senepol

...........................................................................................................................

Com o objetivo de promover 
avanços no melhoramento genético 
da raça Senepol, os programas 
Safiras e Topázio selecionam os 
melhores indivíduos através de 
avaliações de características de 
interesse econômico. As provas, 
realizadas com rigor científico, 
trazem informações essenciais 
para criadores que desejam se 
destacar no mercado.
Além do resultado de desempenho, 
reprodução e eficiência alimentar, 
podem ser encontradas também 
as medidas de Ultrassonografia de 
Carcaça Software BIA, fornecido 
pela DGT Brasil. Os dados, obtidos 
através da tecnologia que os EUA 
utilizaram para o melhoramento 
genético e avaliação de carcaça 
do rebanho Angus desde 1995, 

possibilitam avaliar o potencial 
genético do animal quanto à 
musculosidade e rendimento de 
cortes cárneos (AOL), precocidade 
de acabamento e sexual (EGS) e 
produção de carne de qualidade 
e gourmet (MAR). Dadas as altas 
herdabilidades, com o mapeamento 
e seleção genética dos indivíduos, é 
possível maximizar a produtividade, 
eficiência e qualidade da carne do 
seu rebanho de maneira precisa e 
rápida.
Os criadores que se beneficiam 
dessa ferramenta, somado às 

LILIANE SUGUISAWA
Diretora na empresa DGT-Brasil

diversas outras informações 
coletadas no Safiras e Topázio 
do Senepol, possuem o poder de 
direcionar o melhoramento genético 
do seu rebanho de forma eficiente, o 
que se torna uma grande vantagem 
frente ao mercado cada vez mais 
competitivo da produção de carne 
de alto rendimento e qualidade.

QUALIDADE COM PRECISÃO
Ultrassonografia de carcaça permite encontrar nossa carne gourmet

Por Liliane Suguisawa*

GRAMA NEWS  |  www.senepoldagrama.com.br  |        /gramasenepol  |        @ gramasenepol           @ gramasenepol  |        /gramasenepol  |  www.senepoldagrama.com.br  |  GRAMA NEWS

6 7



O tesouro cresceu. Chegou a 3 
mil cabeças o número de fêmeas 
jovens avaliadas no maior e mais 
completo programa de qualificação 
de doadoras da raça no mundo, 
desde quando foi criado, em 
2009, na Fazenda da Grama, em 
Pirajuí/SP. Um universo que ajuda 
a entender a expansão que o 
Senepol ganhou no Brasil, graças 
à evolução genética que uma prova 
como o Safiras proporciona.

 Tudo isso não vem da simples busca 
dos selecionadores por um selo em 
seus produtos, tendo como objetivo 
comercial apenas vender um animal 

mais valorizado. O Índice Safiras 
contempla um abrangente pacote 
de características que dá a uma 
novilha qualificada como doadora 
o status real de grande produtora 
de genética, com garantias que 
empresas e instituições conferem 
ao programa coordenado por 
Geneplus-Embrapa e S+ e 
chancelado pela ABCB-Senepol, 
que usa todos os dados do Safiras 
no seu Programa de Melhoramento 
Genético Senepol (PMGS).

 A tecnologia adotada na Fazenda 
da Grama em cada uma das duas 
edições anuais da prova permite 

que os 150 dias de coletas de 
dados no Centro de Qualificação 
Genética Grama Senepol (CQG-
Senepol) possam dar precisão 
às informações a respeito de 
características envolvendo 
Reprodução, Carcaça, Ganho 
de Peso, Eficiência Alimentar 
e Morfologia (veja quadro de 
composição do índice), com os 
mais modernos equipamentos 
de medição de comportamento, 
estresse térmico e até consumo de 
água.

 

Programa chega a um universo de qualificação que explica evolução da raça

3.000 SAFIRAS
E COMPROMISSO COM PMGS

A genômica também entrou com 
força no Senepol, encontrando 
nos selecionadores o abrigo para 
funcionar como um acelerador 
dos ganhos genéticos para duas 
características principais, que 
potencializam todas as outras: 
dupla musculatura e pelo zero,  
ou o gene “slick”, que reforça a 
adaptabilidade da raça, outro ponto 
bastante estudado desde o início 
pelo Safiras. 

Encontrando doadoras cada 
vez mais completas, o rebanho 
cresceu ao ponto de termos um 
número significativo de fêmeas 
avaliadas, com um agregado de 
estar identificando caminhos para 
uma variabilidade genética também 
cada vez mais benéfica para o 
processo seletivo, já que mais de 
250 pais diferentes foram listados 
nesse volume de qualificação – o 
que gerou um ranking denominado 
Safiras Sires com touros pais de 
Safiras.

As novidades não param nunca 
dentro do programa. Em 2018, foi 
instituído o selo de Safira Gourmet 
para as novilhas de maior qualidade 
para medidas de ultrassonografia 
de carcaça que resultem em 
qualidade de carne. 

Será assim nessa edição do 
leilão de 5 de novembro, em que 
a Grama oferece com as usuais 
garantias de sua genética lotes 
de bezerras com alto potencial 
para doadoras, Safiras, novilhas 
prenhes de embriões de grandes 
genearcas, raros e exclusivos do 
botijão da Grama com doadoras 
consagradas, além de novilhas 
solteiras em condições de o 
investidor comprar baterias com 10 

fêmeas e levar de brinde um touro 
Topázio escolhido no ranking atual 
do programa de machos que abre 
esse evento no dia 2.

Uma forma de manter essa 
contribuição para a expansão da 
raça que nunca para de crescer. 
E que continua cada vez mais 
simples, fácil e lucrativa como o 
Senepol se propõe a ser.

25% Desenvolvimento Ponderal
(Ganho de Peso + Peso Final)

25% Reprodução (População Folicular 
+ Precocidade Sexual)

20% Carcaça (AOL + EGS + 
Conformação Frigorífica)

20% Eficiência Alimentar

5% Frame

5% Visual (Racial + Habilidade 
Materna)

Composição do Índice Safiras

Gilberto Menezes.............................

Luiz Fernando Paupério Júnior........

Marcelo Neves Ribas.......................

Rodrigo Bonilha Botelho..................

Rogério Coan...................................

Liliane Sugisawa..............................

Corpo Técnico*

Genpelus/Embrapa.............

TecGen...............................

Intergado...........................

Genpelus/Embrapa.............

Coan Consultoria................

DGT-Brasil..........................

Coordenação / Índice Safiras

Reprodutivo

Eficiência Alimentar

Morfologia

Dieta

Carcaça

* Profissionais e empresas envolvidos na coleta e compilação de dados no Safiras e no Topázio do 
Senepol.
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FRETE 
GRÁTIS
NA COMPRA DE

2 LOTES

FORMA DE PAGAMENTO

36
PARCELAS

=2+2+2+2+2+2+24

VEJA OS VÍDEOS DE TODOS
OS LOTES NO SITE:

www.elitegrama.com.br
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